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„Isten áldja meg a magyart, tartson neve,
míg a Föld tart”

Az 1956-os Forradalom és Szabadság-
harcra emlékeztünk október 20-án, pén-
teken 11 órakor a Deák Ferenc utcában,
a Zsigra és a Deák út sarkán, Soós Jenő
háza előtt. 

A Himnusz eléneklése után az Appo-
nyi Albert Általános Iskola diákjainak
versösszeállítása az 1956-os Forradalmat
idézte meg. Bodorkós Ferenc köszöntő-
jében az útfelújításokról, az önkormány-
zat várható beruházásairól beszélt, meg-
köszönve Ágh Péter országgyűlési képvi-
selőnek, a jelenlegi és az előző testüle-
teknek, magánszemélyeknek, a sok-sok
segítséget, amely lehetővé tette, hogy
ezen napon –az ünnep alkalmából- utat
avathatunk. Németh Tamás tárogatón
játszotta el az egybegyűlteknek az „Isten

áldja meg a magyart…” kezdetű népdalt.
Ágh Péter ünnepi beszédében

Gencsapáti 1956-os eseményeire hívta fel
a hallgatóság figyelmét, a bátor kiállásra,
majd a meghurcoltatásokra. Tenni akart
a falu akkor és most is. Gratulált az itt
élőknek, és a település vezetőinek az
elvégzett munkához és továbbiakhoz is
kérte a közösség együttműködését.

Gombos T. Bálint plébános úr meg-
áldotta a felújított utcákat, majd a közös
ima után Ágh Péter Országgyűlési képvi-
selő, Bodorkós Ferenc polgármester,
Geröly Tibor alpolgármester vágták át a
szalagot, egy-egy darabkát ajándékozva a
jelenlévőknek, majd annak rendje és
módja szerint, söröshordót is gurítottak.
Ha már lakó és pihenőövezet lett a Deák
Ferenc utca az Apponyi Albert Általá-
nos iskola tanulói görkorcsolyás bemu-
tatóval avatták fel, nagy sikert arattak.

Az ünnepség végén az önkormányzat
megvendégelte a jelenlévőket. Sok ilyen
élményben legyen része még Gencsapá-
tinak! (Fotó: Ohr Tibor)

Megemlékezés és útavatás a Deák Ferenc utcában
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Időpont: 2017. november 6-án, hétfőn
10 órai kezdettel.

Helyszín: Művelődési Ház és Könyv-
tár (9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.)

Dalok, versek, mondókák, remek
muzsika, tánc, mulatság és játék... mi
kellhet több egy vidám napra? Megvan!
Egy titkokat rejtő égszínkék kendő, egy
igazi Titoktok!

Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes,
Kányádi Sándor megzenésített sorai népi
dallamokkal karöltve vezetnek bennün-
ket a titkos úton, Moldovától egy siká-
torban rejlő ugróiskoláig. Ahogy épp a
kedvünk tartja, ahogy épp a forgandó
szerencse hozza. 

Előadók: Bognár Szilvia – ének, Bede
Péter – szaxofon, Gyulai Csaba – ütő-
hangszerek, Hámori Máté – gitár, Ko -
vács Zoltán – nagybőgő

Belépő: bérletes előadás az óvoda és
első osztályosok részvétlével

Bognár Szilvia: Titoktok – családi/gyermekkoncert

Az ovisokat és iskolásokat hívjuk és vár-
juk a Varnyú Country együttes Mikulás-
váró koncertjére 2017. december 5-én

16.00 órai kezdettel. A koncertet köve-
tően a Mikulás is megérkezik. Helyszín:
Művelődési Ház és Könyvtár

Mikulásváró koncert

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk
Gencsapáti község 60. életévét betöltött
„szépkorú” lakóit

2017. december 1-jén (péntek) 16.00
órakor az Apponyi Albert Általános
Iskolában tartandó „SZÉPKORÚAK
ÜNNEPÉRE”.

Az ünnepség után terített asztalnál,
baráti beszélgetéssel várjuk az ünneplő-
ket.

Gencsapáti Község Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:

Bodorkós Ferenc, polgármester

Szépkorúak ünnepe

– karácsonyi „jelkép” készítő verseny
Az elmúlt évek nagy sikerén felbuzdulva
idén – a Nemzetközi Betlehemes Talál-
kozó kísérő rendezvényeként karácsonyi
figurakészítő versenyt hirdetünk óvodai,
általános iskolai csoportok, családok,
baráti társaságok, munkahelyi közössé-
gek részére. Pályázni kizárólag termé-
szetes anyagokból készült alkotásokkal
lehet!

A pályaműveket 2017. december 5-ig
kell leadni, és egy kiállítás keretében
bemutatjuk a Művelődési Ház és Könyv-
tárban. Díjkiosztás december 16-án,
szombaton a Nemzetközi Betlehemes
Találkozó gálaműsorán.

Angyalok 
és pásztorok
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Képviselő-testületi ülés
Gencsapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2017. szeptember
28-án 16,00 órakor munkaterv szerin-
ti, nyilvános képviselő-testületi ülést
tartott a Polgármesteri hivatalban.

Jelen voltak: Bodorkós Ferenc pol-
gármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Jáger József és Kiss Tibor képviselők (4
fő). Abért Valentin és Tolnay Ákos önkor-
mányzati képviselő munkahelyi elfoglalt-
sága, Gergácz István önkormányzati kép-
viselő egészségi okok miatt nem tudott
részt venni a testület munkájában.

Meghívottként: Gortva Zsolt r. szá-
zados, a Szombathelyi Rendőrkapitány-
ság alosztályvezetője, Fuchs Balázs r.
tzls., körzeti megbízott.

A Polgármesteri Hivatal képviseleté-
ben: Dr. Görög István jegyző.

A Képviselő-testület napirend előtt meg-
tárgyalta és elfogadta a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseménye-
iről szóló, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri beszámolókat.

A képviselő-testület a testületi ülés során

1. elfogadta

1.1. a település közbiztonsági helyzetéről
szóló beszámolót – a képviselők meg-
nyugvással állapították meg, hogy Vas
megye bűnügyi szempontból az ország
legkevésbé fertőzött területe. A Képvise-
lő-testület elismerését és köszönetét
fejezte ki Fuchs Balázs körzeti megbí-
zottnak és Gencsapáti-Perenye Polgár-
őrségnek a közrend és a közbiztonság
érdekében végzett lelkiismeretes és áldo-
zatos munkájukért.

1.2. a helyi népszavazás kezdeményezé-
séhez szükséges választópolgárok szá-
máról szóló önkormányzati rendeletet.

2. módosította

2.1. az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.
(III.22.) önkormányzati rendelet. 

2.2. az étkezési nyersanyagnormáról és
az intézményi térítési díjakról szóló
21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 15/2017. (IX.29.)
önkormányzati rendeletet – a közétkez-
tetésre vonatkozó rendelkezések jelen-
tős szigorodása, a minimálbér és garan-
tált bérminimum változása, valamint az
élelmiszerárak emelkedése ellenére a
nyersanyagnorma 2015-óta nem válto-
zott, ezért a megfelelő minőségű közét-
keztetés biztosítása érdekében a Képvi-
selő-testület elfogadta a nyersanyagnor-
ma 5 %-os emelését tartalmazó rendelet-
tervezet.  A nyersanyagnorma változása
miatt 3-16 forinttal emelkednek a téríté-
si díjak.

3. A hátrányos szociális helyzetű Gencsa-
páti fiatalok felsőfokú tanulmányainak
segítése érdekében csatlakozott a BUR-
SA HUNGARICA Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához – az „A” és „B” típusú
pályázatok kiírása megtörtént, a tájékoz-
tató dokumentumok a település honlap-
ján megtalálhatók. A pályázatok benyúj-
tási határideje: 2017. november 7.

4. támogatta Ódor Péterné belterületbe
vonási kérelmét.

5. felhatalmazta a polgármestert, hogy

5.1. A Gyöngyös-kert Óvoda felújítása
keretében az építési engedélyben meg-
határozott oltóvíz-mennyiség biztosítá-
sa érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.

5.2. a Gyöngyös-kert Óvoda felújítása
és korszerűsítési pályázat, az Apponyi
Albert Általános Iskola épület-felújítási
és energetikai korszerűsítési, valamint az
Idősek Klubja épület-felújítási, bővítési,
energetikai korszerűsítési pályázatok
lebonyolítása érdekében a műszaki
ellenőri feladatok ellátására árajánlato-
kat szerezzen be.

Összeállította:
Dr. Görög István jegyző

…AZ APÁtI fAluRÉSZ lAKóItól

Ismét megújult egy járdaszakasz a
Hunyadi úton.

Az ott élők, és azon a falurészen napi
rendszerességgel boltba, autóbuszváró-
ba, vasútállomásra és templomba járók

örömmel vették birtokukba az elkészült
szakaszt, balesetmentes közlekedésük
elengedhetetlen feltételét.

Bizakodva a folytatásban, köszönik
a Polgármester úrnak és a Képviselőtes-
tület tagjainak, hogy a falufejlesztés ezen
formája hozzájuk is elérkezett!

Nyilvános köszönet… 

A lAKOSSÁGI tÜZElőbERENdEZÉ-
SEK SZAKSZERű ÜZEmEltEtÉSÉ-
Ről, IllEtVE A bERENdEZÉSEK-
bEN ElÉGEthEtő tÜZElőANyA-
GOKRól

Az ősz beköszöntével elkezdődik a fűté-
si szezon, ezért szeretnénk felhívni a
lakosság figyelmét egyes tüzelőanyagok
használatának veszélyeire és káros hatá-
saira.

A települések levegőminőségének
meghatározásában jelentős szerepet ját-
szik a lakossági fűtés légszennyező
anyag kibocsátása. A leginkább környe-
zetbarát fűtési mód a gázfűtés. A fűtési
költség csökkentése érdekében az utób-
bi években sokan álltak vissza szilárd
tüzelésre. 

Ha fával fűtünk, akkor csak száraz
tűzifát (keményebb típusú fafajtákat,
ilyen a bükk, a tölgy, az akác és a gyer-
tyán), fapelletet, vagy fabrikettet hasz-
náljunk. A puhafák levegőtisztaság
védelmi szempontból kevésbé alkalma-
sak tüzelésre, így például a fenyőfajták a
magas gyantatartalmuk miatt vagy a
gyümölcsfák, melyeknek alacsony a
fűtőértékük, ezen kívül károsítják a
tüzelőberendezésünket, illetve a ké -
ményt. 

magyarországon a hulladékok ház-
tartási tüzelőberendezésben történő
égetése több mint 15 éve jogszabályi-
lag tilos. 

A kezeletlen fa és a papír kivételével
tilos a háztartási tüzelőberendezésekben
minden hulladék elégetése, beleértve a
következőeket: „kezelt” fa, tehát fes-
tett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók,
raklapok stb.), rétegelt lemez, bútorlap,
építési fahulladék, színes, „fényes” papír-
hulladék, PET palack, műanyag hulla-
dék, autógumi, használt ruha, rongy,
fáradt olaj, üzemanyag.

Az előbb említett anyagok elégetése-
kor a bennük található vagy kezelés
következtében felhordott, különböző
mérgező vegyületek a levegőbe és a
hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a
környezetet, közvetlenül károsítva saját,
gyermekeink és a lakókörnyezetünk-
ben élők egészségét.

Fentiek tükrében felhívjuk a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy a levegő szeny-
nyezésének elkerülése érdekében min-
denki csak a tüzelőberendezésének meg-
felelő tüzelőanyagot használjon.

További hasznos információk: 
www.futsokosankampany.hu

Figyelemfelhívás
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A Határtalanul! program keretében isko-
lánk hetedikes tanulói négynapos inter-
aktív tanulmányi kiránduláson vettek
részt a Felvidéken. Élményeiket útinap-
lóban örökítették meg.

2017. 10. 16.

Reggel háromnegyed hétkor izgatottan
toporogtunk az iskola előtt. Nagy örö-
münkre egy új Setra típusú autóbusz
gördült a csapat elé, gyorsan bepakol-
tuk csomagjainkat és útnak indultunk. A
86-os úton Győr irányába utaztunk,
majd az M1-en Komáromba érkeztünk.
Az Erzsébet hídon át beértünk Révko-
máromba, ezzel kezdetét vette 4 napos
felvidéki kirándulásunk.

Legelső állomásként megcsodáltuk
az András templom barokk stílusú épü-
letét. Emlékszalagot helyeztünk el a
Jókai-szobornál és a Bartók-emléktáb-
lánál. A városháza előtti téren tisztele-
tünket tettük Klapka György szobránál,
János bácsiék közbenjárásával megcso-
dálhattuk a toronyban megjelenő
huszárt és meghallgathattuk a Klapka
indulót. Utunk innen az Európa-udvar-
ba vezetett, ahol 31 európai ország épü-
letet találtuk meg, és 19 híres ember
szobrát nézhettük meg. Látogatást tet-
tünk a Jókai Mór Alapiskolában. Kati
néni, az iskola igazgatónője bemutatta
az intézményüket és megismerkedhet-
tünk a diákokkal. Mi is bemutattuk tele-
pülésünket, Gencsapátit, az Apponyi
Albert Általános Iskolát, néptáncosaink
pedig egy rövid műsorral kedveskedtek
vendéglátóinknak. Rövid beszélgetés
után ismét autóbuszba szálltunk, Kékkő
városában felkerestük a Balassi család ősi
fészkét. A Szent Anna-kápolnában érdek-
lődéssel hallgattuk az idegenvezető sza-
vait, emlékszalaggal tisztelegtünk Balassi
Bálint emléktáblájánál, és a vár bástyájá-
ról gyönyörködtünk az őszi tájban. Arany
születésének 200. évfordulója alkalmából
felkerestük Alsósztregovát, ahol  Arany
János Madách Imrének   segített Az
ember tragédiája megírásában. Este 7 óra
után fáradtan, de élményekkel telve
érkeztünk meg Rimaszombatba, ahol az
Euromotelben ízletes vacsorával   és
barátságos  szobákkal vártak bennünket.

2017. 10. 17.

Hét órakor hideg, ködös reggelre ébred-
tünk. Gyors tisztálkodás és reggeli után
rimaszombati körsétára indultunk. Első
helyszínünkkel Petőfi nyomába szegőd-
tünk. Felkerestük a Múzsák Házat, ahol
a költő 1845-ben töltött egy éjszakát.
Rövid séta után Rimaszombat szülötté-

nek, Blaha Lujzának a szobrát tekintet-
tük meg, megemlékeztünk a „nemzet
csalogányáról”. Körbe sétáltuk a katoli-
kus templomot, megálltunk az első
világháborús emlékműnél és felfedeztük,
hogy valamennyi hősnek magyar neve
volt, s ezzel beigazolódott számunkra,
hogy ezen a településen is a Trianoni
békeszerződés előtt magyarok éltek.
Rövid buszozás után Szlovákia 7200 bar-
langjából talán a legszebbet, a Gomba-
szögi -cseppkőbarlangot kerestük fel.
Megcsodáltuk a természet különleges
képződményeit, az érdekesnél érdeke-
sebb formákat öltő cseppköveket. Izga-
tottan hallgattuk a barlangban élő állat-
okról  szóló beszámolót. Két érdekes
állatról hallhattunk: a foltos szalamand-
ráról és a vakrákról.
Ezt követően Krasznahorkaváraljára uta-
ztunk. Ámulattal néztük a csodálatos
Andrássy-mauzóleumot, melyben And-
rássy Dénes és Hablovetz Franciska
alussza örök álmát. Felgyalogoltunk a
várhoz. Bemenni sajnos nem tudtunk,
mert a néhány évvel ezelőtti tűzvész utá-
ni  felújítás még nem fejeződött be.
Innen a betléri vadászkastélyba vezetett
utunk. Ámultunk-bámultunk az eredeti
formájában elénk táruló építészeti
különlegességeken. Olyan érzésünk volt,
mintha vendégként hívtak volna meg
bennünket az ősi családi kúriába. Kacs-
karingós utakon, szemet gyönyörködte-

Felvidéki napló

tő tájon, Poprádon keresztül érkeztünk
Késmárkra. Második éjszakánkat egy
középiskolai kollégiumban töltöttük. 

2017. 10. 18.

Felvidéki utazásunk harmadik napján
utunk első állomása Iglóra vezetett.
Megismertük a városháza homlokzatát
díszítő hat dombormű jelentését. Ezt
követően megcsodáltuk a Szűz Mária
mennybemenetele templom hét órával
díszített 87 méteres tornyát.  Érdeklő-
déssel hallgattuk, hogy a valamikor  itt
élő Gaál Konrád harangöntő mester által
készített harang ékesíti a kőszegi Jézus
Szíve templomot. A székesegyház olda-
lában lévő harangemlékművet, megkon-
gatva az ég felé küldtük kívánságunkat.
Felkerestük az egykor itt élő gyógysze-
rész családból származó Csontváry
Kosztka Tivadar szülőházát. Következő
állomásunk felé utazva, egyik társunktól
érdekes kiselőadást hallottunk Lőcse
városáról. A városháza árkádjai alatt
elhelyezkedő faragott szobrokkal fotóz-
kodtunk. Megfigyeltük a lőcsei fehér
asszony, Ghéczy Julianna házának
különleges vakolatát. Hüledezve hall-
gattuk a szégyenketrec történetét. Áhí-
tattal szemléltük a Szent Jakab-templom
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Tisztelt Vállalkozók! Kedves Szülők!
Kedves Kollégák!

A Gencsapáti, Perenye Általános Isko-
láskorú Gyermekeiért Alapítvány
köszönetét fejezi ki minden támogatójá-
nak, aki a 2016. évi adójának 1%-át
részünkre ajánlotta fel.

A befolyt 145.586 Ft-ot a gyermekek
oktatási-nevelési feltételeinek gyarapí-
tására, szabadidős tevékenységük meg-
valósítására, tehetséggondozásra, jutal-
mazásra fordítjuk.

Adó 1%

Óvodánk ebben a nevelési évben is kap-
csolatban van Szombathely város kultu-
rális közintézményeivel, a Savaria
Megyei Hatókörű Városi Múzeummal, a
Savaria Szimfonikus Zenekarral és a
Mesebolt Bábszínházzal. Így sok, új
ismeretet adó, játékos, interaktív prog-
ramsorozaton vesznek részt a Tudorka
és a Cseperedő csoport gyermekei.

„múzeumnyitogató” – bérlet kereté-
ben a Savaria Múzeumban a Naphoz, a
fényhez kapcsolódó foglalkozáson visz-
szamentek az időben, a fényképezés tör-
ténetével, technikájával ismerkedtek. Az
érzékszerveik útján, közvetlen megta-
pasztalással ismerhették meg a különbö-
ző korok fotózási módjait. Szerepjáté-
kokkal mélyítette el Tóth Kálmán múze-
umpedagógus a tanultakat. Az óvodások
villamosjegyet váltottak, felszálltak a jár-
műre és elutaztak egy fényképészmű-
helybe, ahol a mester „családi fotót”,
„baráti fotót” készített róluk. 

A „Zenemanó”-bérlet első előadásán a
Boglya Zenekar „Talpalávaló” örömze-
nélésén vett részt szintén ez a két cso-
port. Megismerték a magyar népzene
hangszereit, hangzásvilágát a gyermekek
nyelvére lefordítva. A táncosok világába

is bepillantást nyertek, gyönyörködtek
a magyar néptáncban, és a szebbnél

szebb viseletekben.
Maradandó értéket közvetítettek szá-
mukra!
„Állatok Világnapja” – rendezvény a
Vasi Skanzenben 

„LÓ, hogy eljössz!” címmel hirdette
meg a Skanzen október 4-i programját,
amelyre nagy izgalommal, várakozással
utaztak el a gyerekek.

A hagyományos háziállatok mellett
most a ló került a középpontba, megis-
merkedhettek a rokonaival, a ló történe-
lemben betöltött szerepével, a lóhoz
kapcsolódóan a kovácsmesterség rejtel-
meibe is bepillanthattak, és mindenki-
nek nagy örömére szabadidomítást is
láthattak. Emellett a vakvezető kutyák
munkáját is megismerhették, de láthat-
tak vízibivalyt, mangalicát, rackajuhokat,
borjakat és szamarat. A népi halászat
bemutatására is sor került, a pásztorko-
dás, a népi állattartás eszközeit ki is pró-
bálhatták. Bepillantást nyerhettek a

csapdák, a népi vadfogás rejtelmeibe.
Népi hangszer bemutató is színesítette a
programot.
A kisebbek, nagyszülők meghívására
háztáji gazdaságokba látogattak el. Saját
élőhelyükön figyelhették meg, etethet-
ték a baromfiakat, disznókat, kutyákat,
macskákat. 

Köszönjük a meghívásokat!

A Gyöngyös – kert Óvoda híreihatalmas, hársfából faragott szárnyasol-
tárát, amely Pál mester munkája. 

Rövid utazás után megérkeztünk a
ködbe burkolózott Szepesi várhoz. Mire
felkapaszkodtunk a várhoz vezető mere-
dek ösvényen, kisütött a nap, elillant a
hatalmas köd és elénk tárult a csodála-
tos panoráma. Megszakítva a Tátrához
vezető utunkat, az Ősz szakáll gejzírt és
a Szent Kereszt kápolnát figyeltük meg.
Kirándulásunk fénypontja a tátralomni-
ci lanovkázás volt. Kerek szemekkel néz-
tük az itt-ott havat is mutató hegycsú-
csot. Megnéztük a Kő patakot és a glecs-
csertavat. A természet e csodás táját
örökre szívünkbe zártuk. Elfáradva, de
sok új ismerettel tértünk vissza a kollé-
giumba.

2017. 10. 19.

Reggeli után elköszöntünk vendéglátó-
inktól, és késmárki városnézésre indul-
tunk. Megtekintettük a Thököly-várat,
ahol érdekes történetet hallottunk Tibi
bácsitól a vár befalazott asszonyáról. 

Megcsodáltuk a 300 éves evangéli-
kus fatemplomot, amely az UNESCO
világörökség része. Felkerestük az új
evangélikus templomot is, amelynek
oldalhajójában fehér márványszarkofág-
ban nyugszik Thököly Imre, II. Rákóczi
Ferenc nevelő apja. A mauzóleumban
elénekeltük a Himnuszt, és emlékszalag
elhelyezésével tisztelegtünk a nagy tör-
ténelmi személyiség előtt.  

Utunk Besztercebányára vezetett,
ahol kiscsoportokban – társaink beszá-
molóit hallgatva – felfedeztük a Főtér
nevezetességeit.

Útban hazafelé idegenvezetőnk,
János bácsi segítségével összefoglaltuk
a négy nap eseményeit, búcsút intettünk
a csodálatos tátrai tájnak.

Örömmel gondolunk vissza az életre
szóló élményt nyújtó napokra, és köszö-
netünket fejezzük ki mindazoknak, akik
lehetővé tették számunkra ezt a felejt-
hetetlen kirándulást.
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A Gen csa pá ti Plé bá nia hí rei, ak tua li tá sai 

Az életszentség útján
November első napjai, az emlékezés
napjai. mindenszentek ünnepén a
katolikus egyház a szentekre emlékezik,
halottak napján pedig mi emberek a
halottainkra. Ezért mindenszentek az
öröm és az örvendezés ünnepe, s nem a
szomorúságé. E napon mindazokat a
szenteket – minden szentet egy napon-
ünnepeljük, akik eljutottak életük, és
minden emberi élet végső céljára: az
örök boldogságra, Isten boldogító színe
látására. A szentek életükkel mutatták
meg azt, hogy a Krisztus által meghirde-
tett tanítás követésével el lehet jutni az
örök boldogságra. Tévedés lenne azt kép-
zelnünk, hogy a szentek közé csak azok a
személyek tartoznak, akiket Anya szent -
egy házunk hivatalos eljárás során emelt
oltárra. Mindenszentek napján velük
együtt ünnepeljük a szentéletű nagyma-
mákat, a családjukért minden áldozatot
vállaló édesanyákat és édesapákat, a
hivatásuknak élő időseket, a bátor és
tanúságtevő fiatalokat, az ártatlan gyer-
mekeket, akiket az Úr korán magához
vett, de nem azért, hogy megfosszon
tőlük bennünket, hanem hogy imádsá-
gaink által még mélyebbé és terméke-
nyebbé tegye a velük való közösséget.
Tehát Mindenszentek a földi életből el -
költözött szüleink, testvéreink, baráta-

ink, ismerőseink ünnepe is. Azoké, akik
már Istennél élnek.

Mindenszentek egyúttal a saját, re -
ménybeli ünnepünk is, mert hívő,
Krisz tust követő emberekként mind-
nyájan arra vágyunk, hogy egykor a
szen tek seregében éljünk a mennyben,
és színről színre láthassuk az Atyát, aki
teremtett bennünket, a Fiút, aki annyi-
ra szeretett minket, hogy életét áldozta
érettünk s a Szentlelket, aki azért áradt
ki, hogy Istenhez vezessen minket. En -
nek a nagy célnak az eléréséhez nekünk
is szentekké kell válnunk! Olyan élet-
feladat ez, amely mindenkinek szól.
Nemcsak a papok, vagy a szerzetesek
lehetnek szentek, hanem a névtelen
keresztények milliói is, akik csendesen
és hűségesen élték keresztény hitüket, s
akiknek neve fel van jegyezve Istennél. 

De mit jelent szentnek lenni? A szen -
tek a lelki élet, vagyis az Istennel megélt
élet művészei. Lámpások ők, akik mu -
tatják az utat Isten felé, beragyogják azt
szeretetük melegével és helytállásukkal
buzdítva a mai keresők, Krisztus-hívők
mindennapjait.

Ez a szó: szent, voltaképpen nagyon
egyszerű és nekünk való dolgot jelent. A
Bibliában a „szent” az igaz, őszinte em -
bert jelenti, aki nem kétszínű, nem kép-

mutató, aki istenfélő, őszintén vallásos,
öntudatos keresztény ember. 

Az életszentség olyan állapot, amely-
re minden felnőtté vált kereszténynek
el kell jutnia. Ebben példaképeink és
segítőink a szentek. Pél da ké pe ink, akik-
nek arra hívják fel a figyelmünket, hogy
minden embernek, bármely élethivatá-
sában megvan a szentté válás lehetősé-
ge. Ehhez érdemes szent példaképeink
életútját tanulmányoznunk és magatar-
tásukat követnünk. A szentek segítőink
is, mert Istennél való közbenjárásukkal
mindenkor támogatnak minket földi
életünk rögös útján, hogy hozzájuk
hasonlóan mi is célba juthassunk. 

Ne késlekedjünk! Induljunk el bár-
tan még ma az életszentség útján, a sze-
retet útján! Újítsuk meg imádságos
életünket, s végezzük bátran a felebará-
ti szeretet cselekedeteit! Szent Pál apos-
tol így buzdít a kolosszei hívekhez írt
levelében: „Mint Istennek szent és kedves
választottai öltsétek magatokra az irgal-
masságot, a jóságot, a szelídséget és a
türelmet… Szeressétek egymást, mert ez a
tökéletesség köteléke… Krisztus békéje
töltse be szíveteket… legyetek hálásak!
Krisz tus tanítása éljen bennetek eleve-
nen… Bármit mondtok, vagy tesztek,
tegyetek mindent Urunk, Jézus nevében,
így adjatok hálát általa Istennek, az
Atyának.” (Kol 3,12.14-16.17)

Bálint atya

mindenszentek ünnepén 
és halottak napján

November 1. szerda: mINdENSZEN-
tEK (parancsolt főünnep)

Az Egyházi törvénykönyv kimond-
ja, hogy a szentmisén való részvétel
ezen a napon minden katolikus hívő
számára kötelező!

8.00: Ünnepi szentmise az Apáti
templomban

9.30: Ünnepi szentmise a Plé bá nia -
temp lomban*

* (Amennyiben a Plébániatemplomban
zajló felújítási munkálatok az ünnepig
nem fejeződnek be, akkor ezt a szentmi-
sét is az Apáti templomban tartjuk! Ké -
rem, figyeljék a templomi hirdetéseket!)

15 órakor az Apáti temetőben, 17
órától pedig a gencsi temetőben közös
imádsággal emlékezünk meg az el -
hunytakról. 

November 2. csütörtök: halottak napja
18.00: Szentmise és megemlékezés

az elhunytakról a Plébánia temp lom ban

Aki a temetőt áhítatos lélekkel láto-
gatja és imádkozik a megholtakért,
november 1–8-ig minden nap teljes
búcsút nyerhet. Ennek feltételei: szent-
gyónás, szentáldozás és imádság a pápa
szándékára. 

Akik Mindenszentek délutánjától
halottak napját követő éjfélig megláto-
gatnak egy templomot, vagy nyilvános
kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek. A
látogatáskor egy hiszekegyet és egy
miatyánkot kell elimádkozni.

Gombos Bálint, plébános

Szentmisék és liturgikus szertartások 

II. János Pál a Mária Rádióról: „Az
embereknek hiteles szavakra van szük-
ségük. Olyan szavakra, amelyek építe-
nek, nem pedig elválasztanak, amelyek
bizalmat öntenek a félénk szívekbe:

Tiszta, egyszerű szavakra van szüksé-

gük, amelyek a szeretetet és az igazságot
hirdetik. Ezek a szavak hordozzák az
üdvösség üzenetét, magát Krisztust.
Ezeknek a szavaknak ti vagytok a hirde-
tői, de mindenek előtt tanúságot kell
tennetek róluk. Csak az a szó, amely

Mária Rádió Szombathelyen
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Azok a kedves hívek, akik még nem ren-
dezték az idei egyházközségi hozzájáru-
lásukat, befizethetik személyesen
november 12-én és november 19-én
vasárnap délután 3 és 5 óra között a
Gencsapáti Plébánián.

Az egyházi hozzájárulás mértéke a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
által országosan megállapított éves net-
tó jövedelem (nyugdíjasok esetében az
éves nyugdíj) 0,5%-a, amely az alábbi táb-
lázatból kikereshető: 

Egyházi hozzájárulás

havi nettó
kereset/nyugdíj

0,5%
havonta

Éves nettó
kereset/ nyugdíj

1 év=0,5%
x 12 hónap

70.000 350 840.000 4.200
75.000 375 900.000 4.500
80.000 400 960.000 4.800
85.000 425 1.020.000 5.100
90.000 450 1.080.000 5.400
95.000 475 1.140.000 5.700

100.000 500 1.200.000 6.000
110.000 550 1.320.000 6.600
120.000 600 1.440.000 7.200
130.000 650 1.560.000 7.800
140.000 700 1.680.000 8.400
150.000 750 1.800.000 9.000
160.000 800 1.920.000 9.600
170.000 850 2.040.000 10.200
180.000 900 2.160.000 10.800
190.000 950 2. 280.000 11.400
200.000 1000 2. 400.000 12.000

Támogatásukat hálásan megköszönjük, adományaikat a jó Isten fizesse meg bőkezűen!
Gencsapáti Egyházközség

mögött az élet tanúsága rejtőzik, a hit,
remény és szeretet talajából kinőtt szó
lesz elég erős ahhoz, hogy meggyőzze
és alakítsa az embert, és az új evangeli-
záció eszköze legyen.”

(II. János Pál a Mária Rádiónak;
Róma, 1994. Március 23. 1)

Október 7-én, Rózsafüzér Királynője
ünnepén megkezdet működését Szom-
bathelyen is a Mária Rádió. Az adó az
FM 88.4-es frekvencián hallható Szom-
bathelyen és környékén, több mint 100
településen. Dr. Székely János szombat-
helyi megyéspüspök, mint a Mária Rádió
védnöke, mutatott be szentmisét Szom-
bathelyen a Székesegyházban. Ez volt az
induló rádió első közvetítése.

Ezen a napon tartott az önkéntesek
számára találkozót a rádió Szombathe-
lyen. A Brenner Kollégiumban dr. Szabó
Tamással, a rádió elnökével beszélgettek
az önkéntesek az előttük álló feladat-
ról, a lehetőségekről. A rádió Olaszor-
szágból indult.1980-as évek közepén
jött létre, hálásan, hogy tapasztalta a
Szent Szűz anyai irányítását és kegyel-
mét, szerette volna missziós lélekkel
továbbadni ezeket az ajándékokat más
országoknak. Már 70 országban van
jelen. Hazánkban 12 éve kezdte meg
működését. Szombathely a huszadik adó
az országban. Az egyházmegyében még
Celldömölkön és Sárváron is működik
Mária Rádió. A rádió feladata Isten igé-
jének terjesztése, mindezt számtalan
önkéntes munkájával teszi. Szombat-
helyen már most 50 önkéntes segíti az
induló rádió munkáját. Külön kegyelem,
hogy akkor kezdheti meg a működését a
rádió Szombathelyen, amikor Székely
János püspök került a Szombathelyi
Egyházmegye élére, aki a rádió védnöke
is. Napjainkban, amikor nemzetünk
nehéz helyzetben van, nincs más lehető-
ségünk, mint Szent István királynak:
Istenhez kell kiáltanunk, Mária oltalmát
kell kérnünk. Ezért olyan nagy öröm,
hogy a Mária Rádió megkezdte műkö-
dését Szombathelyen Az emberek ma is
vágynak Isten igéjére, békéjére. Ezt köz-
vetíti a rádió. 

A szentmisét követően Püspök atya
megáldotta a rádió Hollán Ernő utcai
stúdióját.

összeállította: Horváth Attila és Ági
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A főzőklub októberi foglalkozásán sütő-
tökös finomságokkal ismerkedtünk.
Készítettünk belőle levest, főételt, süte-
ményt. A sütőtök nemcsak egészséges, de
nagyon finom is, jótékony hatása, vita-
mintartalma közismert. Fogyasztását min-
den korosztálynak csak ajánlani tudjuk.

A klubfoglalkozás következő időpont-
ja: 2017. november 15. (szerda) 13.00 óra.

A Kézműves klub ügyes kezű hölgyeivel
ismét a szüreti előkészületekbe „ástuk”
bele magunkat. Dekorációt, életképeket
készítettünk az összegyűjtött dolgokból
a település három, fő pontjára, ami nagy
örömünkre újra remek fogadtatást, elis-
merést kapott. Ezúton is köszönjük szé-
pen mindenkinek a felajánlását!

A klubfoglalkozás következő idő-
pontja: 2017. november 22–23. (szerda-
csütörtök) 9.00 óra.

Téma: Adventi koszorú-készítés

Egészség klub: Október az egészség
hónapja, így fokozottan figyeltünk az
egészséges életmódra, méréseket végez-
tünk, előadást szerveztünk és tovább
folytatódott a gyógytorna, időstorna is.  
A torna időpontja: minden héten kedd
10.30 óra.

A programok helye az Idősek Klubja épü-
lete. 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225. 
E-mail: gencsik@gmail.com

Keressen bennünket Facebook-on is!
További információ Palatin Vivien

intézményvezetőnél kérhető itt szemé-
lyesen a klub nyitvatartási idejében vagy
az alábbi elérhetőségeken 94/510-835
vagy 30/549-2552. 

KIRÁNdultAK AZ IdőSEK…

Gencsapáti „szépkorú” lakói október
14-én ismét kirándulni voltak. A prog-
ram szerint elsőször a Pannonhalmi
Apátságot és Könyvtárat tekintettük meg
idegenvezető segítségével, ami hatal-
mas élmény volt, még azoknak is, akik
már korábban jártak itt. A templomláto-
gatás után csapatunk három részre osz-
lott. A csoport egyik része a gyógynö-
vénykertbe ment, másik része a helyi
múzeumot és galériát vette célba, a har-
madik része pedig borkóstolóval egybe-
kötött pincelátogatáson vett részt. 

Következő állomásként a Zirci Apát-
ságot és Könyvtárat tekintettük meg,
ahol idegenvezetőink érdekes kalauzolá-
sa mellett, mindkét helyen gyönyörköd-
hettünk a szép művészeti értékekben is.  

Kiránduló csapatunk ezután Győrbe
vette az irányt, és egy finom, késői ebéd
után a legkitartóbbak még tettek egy kis
sétát Győr belvárosában, valamint a
Duna parton is. Külön köszönjük Jutka
néninek és családjának a rögtönzött
városnézést.  

A kora esti órákban végül vidáman,
új élményekkel telve, hangos énekléssel
(legtöbbször kánomban) végül szeren-
csésen hazaérkeztünk. A nap mozgalmas
volt, de a jó társaságnak, a ragyogó idő-
nek és nem utolsósorban a remek sofő-
rünknek köszönhetően a kirándulás
remekül sikerült. Köszönet érte minden-
kinek.

Palatin Vivien, Idősek Klubja vezető

Az Idősek Klubja októberi programjairól
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Baierdorf, szeptember 23.
Alpok-Adria kupa sorozat befejező
állomása (olasz, német, osztrák, szlo-
vén, magyar versenyzők), Gencsapáti
BMX-es csapat első közös versenye.

Papp Huba amatőr 9–10 évesek
között szerepelt, élete első versenyén
bejutott a döntőbe ahol előkelő 7. helyet
szerezte meg.

Nagy Ármin, Zsoldos Péter amatőr
11–12 évesek között szerepeltek, mind ket-
ten a fináléig tekertek ahol az első máso-
dik pozícióban harcoltak. De balszeren-
cséjükre mind ketten buktak, így Ármin 7.,
Péter 6. helyezést szerezték meg.

13+ amatőr futamban szintén két ver-
senyzőnkért szurkolhattunk. Németh Oli-
vér és Szombathelyi Attila személyében.
Olivér idei évben minden versenyét meg-
nyerte nem volt ez máshogy itt sem, Attila
élete első versenyén bekerült a döntőbe
ahol 6. helyezést ért el. Ebben a kategóriá-
ban indult volna Bársony László, de egyen-
lőre még a szurkolók táborát erősítette.

Licences versenyzőinkért is izgul-
hattunk. Gueth Zalán, 8 év alatti kate-
góriában a B döntő 2. helyezését érte el.

Testvére Gueth Martin 11-12 évesek közt
szerepelt. Selejtezőben kiváló teljesít-
ményt nyújtott, de a döntőben elesett így
8. helyezést ért el. 17+ kategóriában Vinc-

Pék Tibor, A (mitől vagy kitől?) változó
klíma c. könyv szerzője az elmúlt idő-
szakban is változatlan lelkesedéssel járja
a környék Művelődési Házait és Könyv-
tárait, és tartja a még mindig élénk
érdeklődésre számot tartó könyvbemu-
tató előadásait.

– Merre jártál az elmúlt időszakban?
– Mivel az elmúlt 4 évben Vas megye

szinte összes településén megfordultam
már, kézenfekvő volt, hogy a megyén
kívül is be kell mutatkoznom. Zala
megyét vettem célba, Keszthelyen két
alkalommal is tartottam könyvbemuta-
tót, de hívtak Letenyére és Zalalövőre is.
Még ebben az évben Alsópáhokon is tar-
tok előadást.

– Kik a meghívóid, milyen körökben szá-
molsz be legújabb kutatási eredményeidről?

– Az utóbbi időben főként Nyugdíjas
Klubok, általános- és középiskolák a ven-
déglátóim, de bármely más civil szervezet
felkérésének is igyekszem eleget tenni.

– Melyek azok az előadásaid, amelyek-
re leginkább büszke vagy?

– Hívtak már iskolák részére szerve-
zett vetélkedőre zsűri elnöknek, vendé-
ge voltam a Kőszegi Polgári Kaszinó-
nak, de a legemlékezetesebb a szombat-
helyi Egyetemen tartott két előadásom,
ahol a Vas megyei Meteorológiai Társa-
ság, illetve a Gothard Jenő Csillagászati
Egyesület volt a vendéglátó. A témában

igazán járatos szakemberek előtt elő-
adást tartani izgalmas feladat. Büszke-
séggel tölt el, hogy mindkét társaságtól
további bíztatást kaptam kutatásaim
folytatására.

– Hol láthat a hallgatóság a közeljö-
vőben?

– Vas és Zala megye különböző tele-
pülésein, de Gencsapátiban is tartok
bemutatót november 7-én 18.30 órakor
a művelődési ház és Könyvtárban, aho-
va ezúton is szeretettel várok minden ér -
deklődőt! Aki lemarad, pótolhatja Szom-
bathelyen, november 14-én 17.00 óra-
kor a berzsenyi dániel megyei Könyv-
tárban.

Könyvbemutatók sorozatban
Szeretettel és tisztelettel hívunk és vá -
runk minden kedves érdeklődőt

2017. november 7-én (kedden) 
18.30 órakor 

a Gencsapáti művelődési ház 
és Könyvtárba

Pék Tibor könyvbemutatójára, aki 
„A (mitől vagy kitől?) változó klíma”
című könyvének második kiadása alkal-
mából tart előadást. 

A bemutató után lehetőség lesz a
témában kötetlen baráti beszélgetésre a
könyv szerzőjével.

Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt a rendezvényre!

Meghívó

ze Gergelyért szólt a tapsvihar, aki nagy-
szerű versenyzést mutatott, a célig
nagyon szoros verseny volt, de célkame-
ra hiányában a célbírók őt hozták ki 2.
ként. A csapat edzője Vincze Gergely.
Idei évben vége a verseny szezonnak,
kezdődik az alapozás a jövő évi szezonra. 
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Apró
• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• Autóklímák ózonos tisztását válla-
lom! Érdeklődni: 30/994-5711

• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán
700 m2 termőföld diófákkal eladó! Ér -
deklődni: 06-/70/275-1703
• Angol-magyar szakos egyetemista
lány angol tanítást, korrepetálást vállal
kedvező áron. Általános és középisko-
lás diákok jelentkezését várom. Érd.: 06-
30/4088-800 

• Idős hölgy német nyelvtudással gyer-
mekfelügyeletet vállalna, illetve idős em -
bernek szívesen segítene. Érd.: 70/537-5533
• Művelésre kiadom a Malom és a Deák
Ferenc kereszteződésében lévő 1504 m2

területet. Érdeklődni: 83/346-155
• Gencsapáti szőlőhegyen 669 m2 tel-
ken kétszintes épület alpesi tetővel, pin-
cével, szőlővel, teljes felszereléssel, vala-
mint 785 m2-es szántó eladó. Érdeklőd-
ni a 94/321-373, vagy 06/20/511-5359
telefonon. Villany van, víz megoldható.
• Eladó új, nem használt Hunor VR9
vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre
javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz olda-
lon 6,61 teljesítmény, méret: 48x82x42
cm, 35 m2 helyiség fűtéséhez javasolt. Irá-
nyár: 75.000 Ft Érd.: 30/549-2552
• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel) sziesz-
ta gázkályha (palackkal vagy nélkül)
eladó! Érdeklődni: 06/30/4734-519
• 70 m2-es udvari épület raktározás
céljára kiadó! Érdeklődni: 30/461-6047
• Schwinn Csepel tip. 26. kontrás,
városi új kerékpár eladó Gencsapátiban
Tel.: 06/20/270-0617
• 120,140,300 literes boroshordó, 60 l-
es szőlőprés, 2 db 50 literes üvegballon
tartóval 1 db 20 l-es üvegballon eladó!
Tel.: 30/2255-552
• Árvácska, krizantém, évelő virágok
nagy választékban eladók. Cím: Apáti
kertészet, Gencsapáti, Bem utca 2. Tel,:
+36-30-2167981, Nyitva: hétfőtől–szom-
batig 14 órától 18 óráig
• Gencsapátiban CK lapok: 120x80 cm
490 Ft/db, 125x120 cm 690 Ft/db áron
eladók (10 mm vastag), kis és nagy tétel-
ben is! Érdeklődni: 06/20/9817-007
• Fóliasátor váz eladó! Tel: 94/393-961
• A helyi COOP ABC szakképzett el adó-
pénztáros munkatársat keres! Ér deklődni
személyesen a boltban (Gencs apáti Szent-
egyház u. 1.) Tel.: 06/30/3242-832

TV,  VI  DEÓ,  HI  FI ,  
MO NI  TOR,  

SZÁ MÍ TÓ GÉP 
K É  S Z Ü  L É  K E K

J A  V Í  T Á  S A

Pin tér Ist ván
elek tro mű sze rész

9721 Gen csa pá ti, Kő sze gi u. 21.
Tel: 94/330-501, 06/30/497-9053

Nagy Attila
Központi fűtés

és csőhálózat szerelő
Nyilvántartási szám: 42654484

Radiátorok cseréje

Vízvezeték- és lefolyórendszer kiépítése,

vizes szerelvények cseréje

9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 29/A.

Tel.: 06/30/6760-263
e-mail: nnagyattila@indamail.hu

GERINcToRNA
AlAKFoRMálÓ ToRNA

Fájdalom nélküli egészség!

Rossz a testtartása? Ülő munkát végez? Fáj a háta?

A torna segíti 
a gerinc épségének fenntartását, 

a fennálló gerincbántalmak javítását.

A foglalkozás helye: 
Gencsapáti, Művelődési Ház
Gencsapáti, Szentegyház u. 5.

Jelentkezni lehet: 
A foglalkozások előtt a helyszínen

és a +36-30-330-2442-es telefonszámon.

A foglalkozások időpontja:
szerdai napokon 17.30–18.30-ig
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2017. október 7-én, szüreti felvonulást
és mulatságot rendeztünk, amelyen
még az előzetes várakozásunkat is
felülmúlta a felvonulásra jelentkezők
száma, kreativitása, az érkező fogatok,
lovasok lelkesedése.

Újra láthattak az érdeklődők a „retro
szü reti” csapattól „magyarlány” (-asszony),
ci gánylány (-asszony) felvonulókat, szü-

reti eszközökkel berendezett szekeret,
úttörő csapatot, az Idősek Klubja boszor-
kányait, Kovács szekeret (Cseki, Doki,
Gyurci, vagyis a Muslinca kft. tagjainak
jóvoltából). DE láthatták a Kópic nép-
tánccsoport autóját, a Zsivány zenekart
traktoron, hagyományőrző – ispilán-
gos – kiskópicos táncosokat és persze
az elöljáróságot szállító lovas fogatot!
Sokan összejöttünk egy hagyományt
életben tartani, újragondolni, megújíta-
ni több generációval. Sikerült! Még az
óvodások csapata is csatlakozott a szü-
lőkkel a menethez, hogy a legkisebbek is
élményt szerezzenek az ünnepen.

A menet a szokásos útvonalon tette
meg a sok-sok km-t (hiába Vas megye
legnagyobb falujában vagyunk). A Retrós
ma gyar lányok gyalogosan vágtak neki
az útnak és csak kis időre ültek fel a fo -
ga tokra, az általuk szerkesztett Gencsa-
páti szüret anno... feliratú molinók régi
szüreti felvonulások képeit mutatták be
az 1920-as évektől szinte napjainkig. A
kivitelezője Burkon József volt, köszönet
érte, méltó helyet találunk neki a Műve-
lődési Ház falain. Nagyon sokan várták a
menetet vendégasztallal, akiknek szívből
köszönjük a felvonulók nevében is a sok
finomságot, jól tartást! 

Külön köszönet Bodorkós Lajosnak
a Kedvenc Kisáruház vezetőjének, Török
Árpádnénak (Marinak) és szomszédok-
nak, Bodorkós Ferenc polgármester
úrnak, Tömő Balázsnak, Kovács Pálné-
nak (Erzsinek) és a szernek, Németh Gá -
bornak és az Apponyi utca vendéglátói-
nak, a Gyermekotthonnak, Tóth Sándor
és családjának és a Benczik családnak.
A menet zárásaként közös vacsora várta
a felvonulókat, majd a Zsivány zenekar
és Németh Róbert muzsikájára ropták
kicsik és nagyok a táncot a mulatságban.

Köszönjük az Ostyola család, a Sava-
ria-Agrár Kft., Gencsapáti Község Ön -
kormányzata, Kiss József, Hodics Gergő,
az Idősek Klubja, Műszaki csoport,
Bodorkós Gábor, Perintkert kft., Geröly
Tibor, Geröly Zoltán, Gáspár Gellért,
Tóth György „Gyurci”,  Gáspár József
„Cseki” – Mészáros László „Doki” és a
Retró szüret asszonyainak támogatást,
segítséget. Köszönet mindenkinek, aki
munkájával, traktorával, fogatjával, segít-
ségével hozzájárult az idei szürethez.
Nagy elismerés Fuchs Balázs rendőrünk-
nek és Polgárőrségnek a rendezvény
zavartalan lebonyolításáért! Már most
tervezzük a 2018-at, a lelkesedésének és
az összefogásnak hála. Jövőre veletek
ugyanitt, de szeretettel várunk minden
érdeklődőt, aki idén nem tudott eljönni!
(Fotók: Jáger Imréné, Művelődési Ház)

Gencsapáti Szüret 2017.

Szüreti pár Bodorkós Lajos háza előtt
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hIR dE tÉS, RE KlÁm
lE hE tőSÉG!

1/16-od old. 1.200 ft
1/8-ad old. 2.000 ft 
1/4-ed old. 2.400 ft 

Apró hir de tés 40 ft/szó
la kos sá gi apró hir de tés

in gye nes!

híR mON dó
Meg je le nik 1000 pél dány ban ha von ta

Ki ad ja: Kez dô kör Egye sü let 9721 Gen csa pá ti, Szent egy ház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencs muv haz@gpi net.hu

Fe le lős szer kesz tő: Var ga Al bin
Nyom dai elő ké szí tés: 30/288-99-18

A kö vet ke ző lap zár ta: 2017. november 15.


